
 

 

 

 

 

VACATURE PSYCHOPEDAGOGISCH WERKER  

1.1  FUNCTIEOMSCHRIJVING  

Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Brabant Oost, vestiging Tienen, is op zoek naar een 

psychopedagogisch werker voor een deeltijdse opdracht van 18/36 uren.  

Afhankelijk van het totaalplaatje van de teamverdeling kan je worden ingezet als contactpersoon of als 

trajectbegeleider, in het basisonderwijs of in het secundair onderwijs, zowel binnen het gewoon- als het 

buitengewoon onderwijs. 

Als contactpersoon ben je het eerste aanspreekpunt van de scholen en sta je in voor onthaal en 

vraagverheldering van nieuwe zorgvragen van ouders, school en leerlingen binnen de vier CLB-

begeleidingsdomeinen. Je leidt de vragen intern toe naar een CLB-trajectbegeleider of verwijst naar externe 

diensten. 

Als trajectbegeleider werk je samen met de leerling, de ouders en de school een begeleidingstraject uit dat 

beantwoordt aan de hulpvraag. Je neemt diagnostische trajecten of begeleidingen op van leerlingen en ouders. 

Indien nodig, sta je in voor de doorverwijzing en toeleiding van cliënten naar het ruimere sociale netwerk 

waarbij je vanuit een draaischijffunctie de verdere opvolging doet. 

Je neemt deel aan het wekelijks intern teamoverleg op maandagnamiddag en je staat in voor de administratie 

en opvolging van een elektronisch leerlingendossier.  

 

1.2  PROFIEL/VAARDIGHEDEN  

• Je bent zelfstandig, communicatief en flexibel  

• Je bent sociaal vaardig en werkt graag in teamverband  

• Je drukt je vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk  

• Je kan omgaan met stress 

• Je beschikt over diagnostische vaardigheden 

• Je kent het jeugdhulplandschap van de regio of wil je erin inwerken 

• Je kent het onderwijslandschap en kan deze informatie ook toelichten aan groepen van leerlingen 

en/of ouders 

• Je bent vertrouwd met de deontologische code 

• Je bent bereid  bij te leren 

• Je beschikt over eigen vervoer  

• CLB-ervaring is een pluspunt  

 



 

1.3  AANBOD  

Wij bieden een deeltijdse tewerkstelling 18u/week voor het schooljaar 2020-2021 (van 1 september tot en met 

31 augustus), met kans op verlenging en kans op uitbreiding.  

Je ontvangt een loon volgens het barema van psychopedagogisch werker. 

We gaan samen met jou op zoek naar een gepast vormingsaanbod om je verder te bekwamen in de taken die 

eigen zijn aan jouw CLB-opdracht. 

 

1.4  VEREISTE STUDIE  

Professionele bachelor in de toegepaste psychologie (voorkeur voor klinische psychologie, schoolpsychologie 

en pedagogische psychologie) 

Master in de psychologie (voorkeur voor schoolpsychologie of klinische psychologie) 

Master in de pedagogische wetenschappen (voorkeur voor orthopedagogiek of onderwijs- en 

vormingswetenschappen) 

 

1.5  WAAR EN HOE SOLLICITEREN?  

Stuur je motivatiebrief en CV voor 4 juli 2020 via mail naar hilde.bekaert@vclbtienen.be met als onderwerp 

‘psychopedagogisch werker’.  

Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken gaan door in 

de week van 6 juli. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Hilde Bekaert, vestigingscoördinator. Je kan haar bereiken op het 

nummer 0489/339478 
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